
Може драматично да го
редуцира квалитетот на

живот на овие лица, како и на
нивните семејства, пријатели и
лицата кои се грижат за нив.1

Хемофилија A е најчеста форма 

на хемофилија која се јавува кај

Кај здрав човек, протеините наречени
фактори за коагулација играат
улога во формирање на крвен чеп и
стопирање на крварењето.

Лицата со хемофилија А 

имаат или недостаток или 
немаат доволно фактор за 

коагулација наречен                

што доведува до тоа
да нивната крв не се
коагулира соодветно.

Хемофилија е вродено, сериозно
нарушување на коагулацијата
при што крвта не се згрутчува
правилно, водејќи до неконтролирано
крварење кое може да настане
спонтано или после мала потвреда.

Повторувачки крвавења во

мускули и зглобови, кои може да
предизвикаат долгорочна

онеспособеност или зглобни
оштетувања5,6

Пролонгирани и 
неконтролирани 
крварења после 

повреда или операција8

Спонтани крварења, кои 

можат да бидат живото-

загрозувачки ако се 

појават во витални 

органи, на пр. во мозок7

Модринки

Животот на лицата со хемофилија и на
оние кои се грижат за нив често е
фокусиран на примање на
инфузии, кое одзема многу време од
денот и значајно влијае на нивните
животи.9

Лицата со хемофилија А
известуваат за тешкотии во
балансирање на третманот
и секојдневниот живот, па
комплијансата може да биде
предизвикувачка10,11кое може
да ги стави во ризик за
потенцијално опасни
крварења.

Основата на моменталниот третман на
хемофилија А е заместителна терапија со
фактор за коагулација VIII, кој се зема
по потреба (за време на крварење), или како
профилакса (за превенција на крварење).

Терапијата е кратко делувачка и
треба да се администрира често
(најмалку два пати неделно)2 од
страна на пациентот или
лицето кое се грижи за него и
за некои, особено за децата, 

давањето на интравенска
инфузија може да биде многу
тешко.12
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Едно од четири (25-30%) лица со 

тешка хемофилија А развиваат 
„инхибитори“ на заместителниот 
фактор за коагулација VIII.13

Лицата со хемофилија А со
инхибитори може да имаат потреба
од почести третмански инфузии,

како „индукција на имуна
толеранција“ (анг. ITI, immune 

toler-ance induction), при што на 
пациентот му се даваат високи дози 

на фактор VIII во долг временски 
период.

Инхибиторите се антитела кои го
напаѓаат и уништуваат
заместителниот фактор VIII,
бидејќи го препознаваат како туѓ.14

Како сериозна компликација од
третманот15, многу лица со
хемофилија А живеат во страв од
развој на инхибитори.

„Премостувачките агенси“ се

лекови кои се употребуваат кај
лицата со инхибитори. Но, тие се
кратко делувачки и треба да
се земаат почесто давајќи
варијабилна контрола на
крварењето.18

Како и да е, ITI може 

да трае со години, 

многу е скапа и е 
неефикасна кај

~30% од лицата.16,17

Потребни се eфективни и сигурни
третмански опции за лицата со хемофилија А
за да им се овозможи подобра контрола на
нивната состојба и можност да живеат со
помал товар од третманот..

Што се случува кај
     лицата со  
             

50-60% од

нив имаат
сериозна
форма на
хемофилија4

лица
во светот2,3

хемофилија А?

фактор

хемофилија А
Што е

Заместување на фактор

Третман на инхибитори: ITI и премостувачките агенси

  

Без третман,
 лицата со хемофилија

може да страдаат:

Живот со хемофилија
товар од третманот

.




